
Aplicativo para
separação de lixo
Aplicativo para
separação de lixo

• É possível pesquisar pelas 
categorias de lixos e
recicláveis pelo nome dos 
itens.

Pesquisa de
separação

Pesquisa de
separação

• É possível verificar detalhadamente as formas de separar, 
como descartar e os cuidados no guia de utilidades.

Guia de separação de lixo e recicláveisGuia de separação de lixo e recicláveis

• Após selecionar a região em que mora, é possível verificar 
as datas e tipos de coleta em formato de calendário.

• É possível configurar um alarme para avisar os dias de 
coleta.

Calendário de lixoCalendário de lixo

• É possível receber 
notificações sobre lixo e 
recicláveis.

Configuração de 
Notificações

Configuração de 
Notificações

"Já ficou em dúvida de como separar o lixo comum e lixo reciclável?"

O aplicativo 「さんあ〜る（“San Aru”）」tem como objetivo
conscientizar sobre a separação de lixo. É possível pesquisar as 
formas de separação e também informa os dias de coleta.

Pesquisar na App Store ou Google Play por "ThreeR"
ou utilizar o QR Code acima para instalar.

Instalar o aplicativoInstalar o aplicativo
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É possível verificar os dias de coleta no 
calendário.

Ao clicar no ícone na parte direita das 
categorias de separação é possível 
verificar mais detalhadamente.

Aperte na � e digite o nome do item que
gostaria de pesquisar, ou procure pelo item
na lista em ordem alfabética.

É possível verificar os locais de coleta, 
estabelecimentos cooperativos, endereço, 
datas e tipos de recicláveis.

Como fazer bom proveito do

Verificar os dias de coleta e formas de separaçãoVerificar os dias de coleta e formas de separação１

Pequisar por categoriaPequisar por categoria２
Verificar local de

coleta de recicláveis
Verificar local de

coleta de recicláveis
３

Insira o nome do item
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